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1. STARE DE URGENȚĂ: NU 

 

2. RESTRICȚII DE INTRARE: 
În Turkmenistan nu au fost raportate oficial cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. 

Autoritățile turkmene continuă să aplice restricții de călătorie cetățenilor străini în cazul 

deplasărilor acestora în Turkmenistan. 

De asemenea, autoritățile turkmene au informat că intrarea cetățenilor străini în 

Turkmenistan va fi permisă cu condiția prezentării, în mod cumulativ, a următoarelor două 

documente: 

1. un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 

(cu o valabilitate de 24 ore); 

2. o adeverință care să confirme prezența anticorpilor (IgM, IgG) împotriva COVID-19. 

Persoanele care prezintă adeverința de la punctul 2 vor rămâne suplimentar sub supraveghere 

medicală pentru o perioadă de 7 zile. Persoanele care călătoresc în Turkmenistan în scop 

oficial sau de muncă sunt exonerate de la această obligație. 

Testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 trebuie 

să fie eliberat de către autoritățile din statul de cetățenie al persoanelor în cauză. 

 

3. CATEGORIILE EXCEPTATE: ---- 
 

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:  
Sunt închise hotarele externe cu statele vecine (Iran, Afganistan, Uzbekistan, Kazahstan, 

precum și cele maritime cu Azerbaidjan) pentru traficul de pasageri şi, parțial, de mărfuri.  

În prezent, cu excepția zborurilor ocazionale (de evacuare), nu există curse de avion 

regulate către/dinspre Turkmenistan. 

        La data de 1 martie 2021, au fost parțial ridicate restricțiile aplicabile transportului intern 

rutier, feroviar și aerian. 

 

5. MĂSURI PE PLAN INTERN: 

Începând cu data de 1 martie 2021, autoritățile au adoptat măsuri de relaxare a restricțiilor 

legate de pandemie. Astfel, se permite accesul persoanelor în centre comerciale, magazine și 

unități de alimentație publică. 

Începând cu data de 1 martie 2021, au fost ridicate parțial restricțiile privind accesul în 

lăcașurile de cult, instituțiile de cultură, fiind permisă participarea la evenimentele publice 

sau private, cu participare numeroasă. 

Rămâne în vigoare obligația prezentării testelor moleculare tip PCR cu rezultate negative 

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la îmbarcarea pe orice zbor aerian intern sau extern. 

În lipsa documentului, accesul la bord este refuzat. 

Se aplică în continuare măsuri de purtare a măștilor de protecție și distanțarea socială, 

respectiv acțiunile de dezinfectare în spațiile publice. 

 

6. INFORMAȚII DE CONTACT: 

Ambasada Republicii Moldova în Turkmenistan, cu sediul în Kiev 

https://ucraina.mfa.gov.md/ 

 

Ambasada Turkmenistanului în Republicii Moldova, cu sediul în Kiev  

https://ukraine.tmembassy.gov.tm/ru 

 

 

https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://www.facebook.com/MoldovainUkraine/
https://ucraina.mfa.gov.md/
https://ukraine.tmembassy.gov.tm/ru

